
БАЈКЕ И МИТОВИ НАРОДA СВЕТАБАЈКЕ И МИТОВИ НАРОДA СВЕТА

МИТ СЕВЕРНОАМЕРИЧКИХ ИНДИЈАНАЦА 

ISBN 978-86-6089-297-5

www.pcelica.rs

БАЈКЕ И МИТОВИ НАРОДA СВЕТА

Сваки народ на земаљској кугли има своје приче које су се вековима 
преносиле с колена на колено, од једног нараштаја до другог, кроз многе 

генерације. Пчелица вам представља најпознатије бајке и митове из разних 
делова света. Намењене су почетницима у читању са жељом да им се 
уз адекватне илустрације приближе најразличитије културе широм 

Земљине кугле и да се упознају са традицијом других народа.

Издавачка кућа ПЧЕЛИЦА
Трнавска 17, Чачак, Србија
Тел/факс: 032 348 252
E-mail: о�ce@pcelica.rs



Убрзо песма престаде, а пред племенске поглавице иступи 
стари врач са круном од перjа на глави и дрвеним штапом 
у руци. – Ово jе сигурно Мудри Манито, наjстариjи и 
наjмудриjи врач коjи живи у пећини – рече Хиjавата. – 
Бака ми jе причала да он управља племенским савезом.

И заиста, старац подиже руке ка небу, прозбори неку молитву и 
обрати се поглавицама: – Jа, премудри Манито, врач над врачевима, 
позвао сам вас овде да вам кажем каква нас судбина чека!  
Међу поглавицама одмах настаде нервозно комешање, а Манито 
настави пророчким гласом:
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– Велики Дух ми jе у сну рекао да ће страшна невоља ускоро 
сустићи све нас! То ће се десити чим се на небу буде поjавила 
комета Ишкуда. Не знам када ће то тачно бити, али знам да 
ће jедино одабрани међу нама моћи да нас спасе. Морамо се 
измирити и што спремниjи дочекати то немило доба!

Чим jе ово изговорио, врач запали велику лулу мира и даде jе 
поглавицама да тиме утврде своjе помирење. –Тешко нама! – прошапута 
уплашено Минехаха у жбуњу. – Не брини – рече Хиjавата. – Барем 
више неће бити ратова. – Тако jе и било. Сва индиjанска села почеше да 
живе у миру и слози, а на комету Ишкуду мало по мало сви заборавише.
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